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 «اجباری پرستش» یمقاله نقد در مختصری «

 آلهو محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب لله ، الحمدبسم هللا الرحمن الرحیم
  أما بعد: .أجمعين وصحبه

و شبهه در ددهیم؛ ی دیگری از شبهات سخیف خداناباوران پاسخ میدر این نوشتار به شبهه
ای از اشکاالت و ایرادات مختلف است، بنابراین بخش ارائه شده و در حقیقت مجموعه

 کنیم.قسمت آن را عرض و سپس نقد میقسمت

 ؟"بردارند گام هدف اين در ارادي غير طور به كه نكرد خلق طوري را خود مخلوقات الله "چرا
 پاسخ:

های ملحدین مفحم بوده «چرا»دهیم که برای تمامی در اینجا پاسخی کلی و عمومی می اوالً.
 کند!و بحث را از همان ابتدا تمام می

و مادامی که  «عدم علم، علم به عدم نیست.»گوید: ی عقلی وجود دارد که مییک قاعده
. ده برقرار است، این قاع«وجود مدلول مستلزم دلیل است»نباشد که ثابت کند دلیل دیگری 

نداشتن علم به یک چیز، علم به »اند: ی عقلی فرمودهشیخ اإلسالم در توضیح و بیان این قاعده
نبودن آن چیز نیست و اگر آنان ]یعنی کافران[ آن چیز را ندانستند و به آن علم نداشتند، این 

نای ن آنان به معبرابر آن نیست که به عدم و نبودنش عالم باشند، و آن هم نیست که ندانست
َّبُوا ندانستن غیر آنان باشد؛ بلکه آنان چنان هستند که خداوند فرموده است: }بَل    لَم   بِمَا كَذ

ِ  يُحِيطُوا  2«1تَأ وِيلُُه{ يَأ تِهِم   وَلَمَّا بِعِل مِه
ه ک گرفتتوان نتیجه را نفهمیدیم، عقالً نمیانجام فعلی بنابراین اگر ما حکمت خداوند از 

 وجود نداشته است. کارحکمتی در آن 

 عالمیاگر سخن در توانایی و قدرت الهی باشد، باید گفت که خداوند از خلق چنین  ثانیاً.
 بعضی از نوع ناتوان نبوده است، برای همین عالم مالئکه را به این شکل آفریده و آنان مانند

ف ، در وصدر قرآن کریمکنند. عمل میانسان اهل تمرد و سرکشی نیستند و تنها به امر خداوند 
بِقُونَهُ  الَ  -مُك رَمُونَ  عِبَاد   بَل   }: خوانیممالئکه می ِ  وَهُم   بِال قَو لِ  يَس  و نیز آمده است:  3{يَع مَلُونَ  بِأَم رِه

َّهَ  يَع ُصونَ  }ال  4يُؤ مَرُوَن{ مَا وَيَف عَلُونَ  أَمَرَهُم   مَا الل

                                                           

 برايشان آن تأويل هنوز و نداشتند احاطه آن علم به كه شمردند دروغ را چيزى بلكه»: 33ی . یونس، آیه1
 «.است نيامده

 111الرد على المنطقيين، دار المعرفة، ص . 2
 به خود و گيرند،نمى پيشى او بر سخن در بلکه ]فرشتگان[ بندگانی ارجمندند كه»: 22-22. األنبياء، آيات 3

 «.كنندمى كار او دستور
 «.دهندمى انجام مأمورند كه را آنچه و كنندنمى سرپيچى داده دستور آنان به خدا آنچه از»: 2 یالتحريم، آيه. 4
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مورد نظر معترض بوده را خلق کرده است، در نتیجه اشکال وارده بنابراین خداوند عالمی که 
 گردد.ساقط می

و توانایی حرکت به سوی خیر یا شر را در  ی آزاد آفریدهانسان را با اختیار و ارادهخداوند  ثالثاً.
َّا: ستو فرموده ا 5وَتَق وَاهَا{ فُجُورَهَا }فَأَل هَمَهَاکه فرموده است: نهاد او قرار داده، چنان ُ  }إِن  هَدَي نَاه

بِيلَ   2كَفُورًا{ وَإِمَّا َشاكِرًا إِمَّا السَّ
یعنی او را به راه حق و باطل، خیر و شر، و »سید سابق در بیان معنای این آیه گفته است: 

گردد، یا گزیند و شکرگزار میایم، پس یا راه هدایت را برمیراستی و دروغ هدایت و ارشاد داده
سازی و اصالح .. پس هر انسانی مسئول پاکگردد.را انتخاب کرده و ناسپاس میکه راه کج آن

نفس خویش است تا به کمالی که برایش تعیین شده برسد؛ زیرا اصالح، تزکیه و رشددادنش با 
طور که اهمال آن، راه رستگاری و رستگاریش با رضایت الهی است، همانعلم نافع و عمل صالح، 

 2«اریست.کراهی به سوی زیان
شود اگر خداوند موجودی مختار بیافریند تا هدایت یا گمراهی را با اختیار چه اشکالی وارد می

 خود به دست آورده و در گرو اعمال خویش باشد؟!

 عده با تنها و بگذارد فرق خود مخلوقات بين بايد الله چرا است ناسازگار الله عدالت با "وحي
 توانست نمي الله آيا.  باشند محروم نظر اين از بقيه و كند برقرار ارتباط وحي طريق از معدودي

 ؟"شود نايل خود هدف به بهتر تا كند هدايت را مردم همه خود قدرت با
 پاسخ:

ً متذکر می چه که در قسمت قبلیآن اوالً. اگر ما حکمت چیزی را ندانیم، شویم؛ گفتیم را مجددا
ای بین علم ما به یک چیز و نداشته باشد، زیرا رابطه شود که حکمتی وجودعقالً دلیل آن نمی
 وجود آن نیست.

این شبهه حاصل تفکر و خردورزی خداناباوران عصر ما نیست و قبالً به ذهن معاندین  ثانیاً.
َّى نُؤ مِنَ  لَن   }قَالُوافرماید: خداوند مینیز رسیده بود!  عهد رسول   رُُسلُ  أُوتِيَ  مَا مِث لَ  نُؤ تَى حَت

َّهِ{ اند، و سپس در محلی دهد که اصل بعثت و نبوت را پذیرفتهو این از جحد کافران خبر می 8الل
ها وحی کنند! از دو حالت خارج نیست که خداوند به گروهی از مردم یا تمام آندیگر مناقشه می

                                                           

 «كرد. الهام آن به را اشپرهيزگارى و پليدكارى سپس»: 8ی . الشمس، آیه5
 «!ناسپاس يا( گردد پذيرا و) باشد شاكر خواه داديم، نشان او به را راه ما»: 3ی . اإلنسان، آيه2
 112. العقائد اإلسالمية، دار الكتاب العربي، ص 2
 تاس شده داده خدا فرستادگان به آنچه نظير اينكه تا آوريمنمى ايمان هرگز: گويندمى»: 124ی . األنعام، آیه8
 «.شود داده[ نيز] ما به
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گردد میکند، پس وقتی عدم وحی بر فردی یا گروهی از مردم دانسته شد، حالت اول اثبات می
 که همان حق است.

نبوت، گزینش الهی است و هرکسی شایستگی حمل این مقام را ندارد؛ اگر چیزی باشد  ثالثاً.
اش عصمت تمامی بشر است که دیگر نهی از محرمات معنایی کند، الزمه رفعکه چنین مانعی را 

ند، معنای خود را از نخواهد داشت، و امر به واجبات و هرآنچه اجزاء امتحان و لوازم معاد هست
گزاری که بعضی از مردم اهل کفران و بعضی دیگر اهل سپاسهمچنین این دهند.دست می

باشند، عمل و حاصل اختیارشان است و اگر خداوند اصطفاء را میان هر دو انجام نداده، به دلیل 
 ق نیست، ظلمبودن یکی از لوازم نبوت یعنی اهلیت آن است، و این ظلم خداوند به مخلومعدوم

 مخلوق به خویشتن است.

است و مقام نبوت دارای « تکالیف»بلکه از « حقوق»نزول وحی بر یک انسان، نه از  رابعاً.
مشقت و سنگینیست و غالب مردم تاب حمل آن را ندارند، بنابراین نزول وحی بر گروهی از مردم 

 نیست.« حقوق»زیرا نبوت از  گنجد،ا ابداً در معنای تبعیض نمیهو عدم نزولش بر غالب آن

 ً رسد. مطلوب نزول وحی نیست، عقیده و شریعت است که از مجرای وحی به ما می .خامسا
که ، پس زمانی3خداوند ایمان و عمل صالح را برای ما پسندیده، و کفر و عصیان را ناپسند دانسته

نیازی به چه گرداندن گروهی از مردم متحقق شود، دعوت به معروف و نهی از منکر با مبعوث
 زول وحی بر تمامی افراد بشر خواهد بود؟!ن

 ،قتل  ،دزدي. ندارد هم غیبر تحمل تاب و است محتاج پرستش به كه است خدايي چه "اين
 شد." نخواهد بخشيده شرك اما. شد خواهد بخشيده همه ديگران حقوق به تجاوز

معترض معنای عبادت و پرستش را ندانسته و با کلمات آغشته به جهل و دشمنی  پاسخ:
چه نتیجه گرفته، به حق اصابت ، برای همین نه در مقدمات و نه در آننوشتهعبارات فوق را 

 برای هر چیزیعبادت اسمی جامع »فرموده است: « عبادت»نکرده است! شیخ االسالم در تعریف 
 11«از اقوال و اعمال باطنی و ظاهریست که خداوند دوست داشته و بدان رضایت دارد.

بنابراین نماز، زکات، روزه، راستگویی، ادای امانت، نیکی به والدین و همسایه، وفای به عهد 
و نقیض این موارد با عبودیت و بندگی خداوند  11گردندو...، همگی مشمول معنای عبادت می

اسازگار است! سرقت، قتل و تجاوز به حقوق مردم همگی با مفهوم عبودیت در تضاد هستند و ن
شود، بدون « حق الناس»ی چه وارد دایرهخداوند از این امور در شریعتش نهی کرده، و آن

                                                           

 43ی الحجرات، آیه. 3
 44اإلسالمي، ص  . العبودية، المكتب11
 . همان11
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در روز قیامت، »اند: در این باره فرموده پیامبر اکرم  شود.رداندن حق مظلوم، بخشیده نمیبازگ
های روز قیامت ظلم، تاریکی»و در حدیثی فرمودند:  12«را به صاحبانش خواهید پرداخت. حقوق
ست که در روز قیامت با نماز، کسی مفلسِ امت من»در حدیثی دیگر آمده است: و  13«است.

که این را دشنام داده، آن را متهم به زنا کرده و مال یکی دیگر را آید، در حالیروزه و زکات می
 این مظلومینیکی از حسناتش به خورده و خون دیگری را ریخته و آن یکی را زده است. پس یکی

شود، از گناهان مظلومین گرفته شده ها تمام شود و اگر حسناتش قبل از ادای حقوق آنداده می
و در حدیثی دیگر آمده است  14«شود!شود، و سپس به آتش انداخته میو بر دوش او گذاشته می

را از دیدگاه  که اهمیت رعایت حق الناس 15شودآمرزیده می« دَین»که تمام گناهان شهید، جز 
اند: طور که امام نووی شافعی در شرح خود بر صحیح مسلم فرمودهدهد، هماناسالم نشان می

که جهاد، شهادت و اعمال نیک دیگر، تنها هاست و آندر حدیث تأکید بر تمامی حقوق انسان»
ز در و حافظ ابن کثیر دمشقی نی 12«پوشاند.ها را نمیحق هللا را پوشانده و حقوق انسان

شود و الزم است ادا شود، و در این ها با توبه ساقط نمیحقوق انسان»اند: تفسیرشان فرموده
مسئله فرقی میان مقتول، کسی که از او سرقت یا چیزی از او غصب شده، یا قذف شده باشد و 

ها نیست، زیرا اجماع منعقد شده است که این موارد با توبه ساقط سایر حقوق انسان
 12«د.شوننمی

آن  ،و نشرش ین معترض بیهوده سخن گفته و اگر پیش از نوشتن این اعتراضات واهیبنابرا
از  باید دانست که ، برایش بهتر بود.شنیدکرد و دیدگاه اسالم را به عنوان پرسش عرضه میرا 

گونه که در کند، همانیک از بندگانش ظلم نمیاصول مقرر اسالم آن است که خداوند به هیچ
ُّكَ  يَظ لِمُ  }واَلَ کتابش فرموده است:  پس این نیز یک جواب عام و کلی برای تمامی  18أَحَدًا{ رَب

 شود.شبهاتیست که در این موضوع وارد می

                                                           

 «القيامة. يوم أهلها إلى الحقوق لتؤدن»( روایت کرده است: 2582. امام مسلم آن را در صحیح خود )رقم 12
 ظلمات الظلم» :اندهروایت کردآن را در صحیحین خود ( 2523امام مسلم )رقم ( و 2442ی )رقم امام بخار. 13
 «القيامة. يوم

 القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس إن»( روایت کرده است: 2581رقم . امام مسلم آن را در صحیح خود )14
 فيعطى هذا، وضرب هذا، دم وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم قد ويأتي وزكاة، وصيام، بصالة،

 يه،عل فطرحت خطاياهم من أخذ عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا
 «النار. في طرح ثم
 «الدين. إال ذنب كل للشهيد يغفر»( آورده است: 1882. امام مسلم آن را در صحیحش )رقم 15
 23، ص 13العربي، ج  التراث إحياء . شرح النووي على مسلم، دار12
 332، ص 2، دار الكتب العلمية، ج القرآن العظيم. تفسير 12
 «کند.نمیکس ظلم و پروردگارت به هیچ»: 43ی . الکهف، آیه18
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 مي جهاد دستور. است كاره همه او. كند مي پيدا تقدس جنبه اوست با ارتباط مدعي "كسي
 طرف از قولي به و ميدهد مشركين كشتن دستور. دهد مي كتاب اهل مردم كشتن دستور. دهد
 مقام موسي و محمد نظير پيامبران از بعضي اوقات بعضي ميكند. اما فرمانروايي زمين در الله
 مي درود محمد بر فرشتگانش و الله كه خوانيم مي قرآن در مثال. برند مي باالتر خدا از را خود

 بفرست." درود محمد بر هم تو ،فرستند
 پاسخ:

، زیرا اگر اطاعت یک نبی واجب نباشد، نیستعقالً به لزوم اطاعت از پیامبران اشکالی  اوالً.
راه سعادت را بر بندگان عرضه کند و گزیند تا ای را برمیخداوند بنده؛ بعثت بیهود خواهد بود

نیکوکار از هم جدا شوند، حال اگر اطاعت از پیامبران واجب نباشد، چه ارزشی برای اوامر بدکار و 
 ماند؟!! پس اشکال معترض مخالف عقل سلیم بوده و ابداً وارد نیست.و نواهی او باقی می

داری و امامت، ضوابط فقهی خاصی دارد که در معترض ندانسته که اسالم برای حکومت ثانیاً.
الم اساند، پس مده است و بعضی از اهل علم مصنفاتی مخصوص احکام آن نوشتهکتب فقهی آ
پرداز ندانسته تا شبهه ای دارد و حکومت را مختص به پیامبر ی مسلمانان برنامهبرای آینده

 چنین اعتراضی کند!

بت برتری ایشان بر خداوند متعال ثا ندانستم که از کجای درود فرستادن بر پیامبر  ثالثاً.
دال بر افضلیت دومی باشد، تناقض رخ اگر درود فرستادن کسی بر کسی دیگر گردد؟! می
فرستند و با این حال باید همگی دهد؛ زیرا همواره گروهی از مردم بر گروهی دیگر درود میمی

 !هم فاضل و هم مفضول باشند و این عقالً محال و فاسد است
َّهَ  }إِنَّ ی امام قرطبی در تفسیر آیه معنای درود را بیان کنیم:ابتدا  ُّونَ  وَماََلئِكَتَهُ  الل  لَىعَ  يَُصل
َّبِيِّ{ درود خداوند، رحمت و رضوان اوست، و درود مالئکه همان دعاء و »فرموده است:  13الن

مقصود از این آیه آن است که خداوند »کثیر فرموده است: و حافظ ابن  21«استغفار آنان است.
که او را نزد فرشتگان مقرب جایگاه بنده و پیامبرش نزد خویش خبر داده، و آنبه بندگانش از 

و در صحیح بخاری به صورت معلق نقل شده  21«فرستند.مدح کرده و مالئکه نیز بر او درود می
نزد مالئکه است و درود مالئکه، دعاء  درود خداوند، مدح پیامبر »که امام أبو العالیة فرمود: 

 22«باشد.می

                                                           

 «.فرستندمى درود پيامبر بر فرشتگانش و خدا»: 52ی . األحزاب، آیه13
 232، ص 14. تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية، ج 21
 452، ص 2. تفسیر القرآن العظيم، ج 21
 121، ص 2. صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ج 22
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دانست که خداوند در قرآن کریم بر انبیاء دیگرش و یا غیر انبیاء نیز درود فرستاده، ال بايد ح
َ فرموده است: برای مثال  َّذِي }هُو ِّي ال ِّهِم   مِن   َصلَوَات   عَلَي هِم   }أُولَئِكَ و  23وَماََلئِكَتُُه{ عَلَي كُم   يَُصل  رَب

با این حال  25اندنیز بر یاران خود درود فرستاده و پیامبر  24ال مُه تَدُوَن{ هُمُ  وَأُولَئِكَ  وَرَح مَة  
 22ایشان باالتر است! منزلت احدی نگفته که منزلت صحابه از

خیزد، و باید پاسخگو باشد که معنای این شعر که از معترض بوی تعصب ملی برمیجالب آن
 فردوسی چیست و آیا فردوسی قائل به برتری مخلوق بر خالق بوده است؟

 پود داد و باشد خرد تارش که درود کس آن بر ما از و یزدان ز
 

 عذاب را آنها خواست الله پرستيدند را طال گوساله موسي قوم وقتي كه خوانيم مي تورات "در
 خدا به موسي اينجا در يعني پذيرفت نيز الله و درگذرد عذاب از كه خواست او از موسي اما كند
 ".كند مي فرمانبرداري هم خدا و كند مي امر

 بلکه شفاعت است و -رودبامر به کار  یاگرچه لفظاً در صیغه- شودامر گفته نمیاین  پاسخ:
شفاعت داللت بر علو خداوند بر مخلوق دارد، زیرا اگر چنین نبود، مخلوق نیازی به شفاعت 

اند: اگر طلب تهاند، و گففرق قائل شده« التماس»و « سؤال»، «امر»نداشت! علمای لغت میان 
 تر به باالتر باشد طلب است، و اگر در علو رتبهتر باشد امر است، و اگر از پائیناز باالتر به پائین
که شفاعت ی آنشفاعت نیز ابداً داللت بر علو رتبه 22شود.التماس نامیده می مساوی باشند، 

ت، رضایت خود خداوند است، و بنده کند بر خداوند قادر و توانا ندارد، زیرا یکی از ارکان شفاعمی
و اوست که بنده را آفریده  بودهرا توان آن نیست به خالق امر کند، زیرا امر و نهی خاص خداوند 

 میراند.و می

 زمان در تنها نه را ملل بر فرمانروايي كه است بوده قوي آنقدر پيامبران در طلبي قدرت "حس
 اين و بگذارند تاثير مردم زندگي شيوه بر نيز مرگ از پس خواستند مي بلكه خواستند مي خويش

 كنند." پيامبري ادعاي اينكه جز به نبود ميسر امر
کنند و دین دوری می اتباعستیزان از روی هوای نفس و اتباع شهوات از اسالم غالب پاسخ:

که وجدان و انصاف را در خود کشته، و جهل و عداوت را بقای در این حال میسر نیست، مگر آن
آن است که اگر قدرت و مال را خواستار شدند،  جهاننزد تمامی مردمان لی او جایگزین آن سازند!

 اهمیت قرار موردبیفتد را چه پس از مرگشان اتفاق آن را برای آبادانی دنیای خود بخواهند، و آن
                                                           

 «فرستد.مى درود شما بر خود فرشتگان با كه كسى اوست»: 43ی . األحزاب، آیه23
 «.ايشانند خود  يافتگانراه و[ باد] پروردگارشان از رحمتى و درودها ايشان بر»: 152ی . البقرة، آیه24
 اند.( آن را در صحیحین خود آورده1128( و امام مسلم )4122. امام بخاری )25
 .. بلکه مدعی آن کافر است22
 124، ص 1العلمية، ج الشهاب، دار الكتب  تنقيح عن النقاب . رفع22
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 بهرهبی حدیثی و قرآنی علوم از تنها نه»دهند. معترض دهند، یا دست کم در اولویت قرار نمینمی
 به! داندنمی آن از چیز هیچ و نخوانده هم را  خدا رسول یسیره از برگی بلکه است، مانده
 چیزی به و کردند زندگی تمام سادگی در خود حیات آخر تا خدا  رسول که است رسیده تواتر
 زندگی یشیوه تا کنیممی ذکر نمونه عنوان به را مواردی اکنون. نشدند نزدیک دنیایی تجمالت از

 :نگشایند ایشان خصوص در ناحق به زبان و بشناسند را ایشان
 :ایشان یخانواده و  پیامبر خوراک وضعیت

 جو نان از که رفت دنیا از حالی در  خدا رسول»: فرمایدمی )رضی هللا عنه( هريره أبو.  1
 28.«نشد سیر
 تا مدینه به ورود زمان از محمد  آل» :فرمایدمی )رضی هللا عنها( عائشه المؤمنین أم. 2
 23.«نشدند سیر گندم نان از هم سر پشت شب سه ایشان، وفات
 31.«شدیممی سیر خرما و آب از که کرد وفات زمانی پیامبر » :فرمودند همچنین. 3
 زره که کردند وفات حالی در خدا  رسول» :فرمودند نیز ایشان وفات زمان خصوص در و. 4

 31.«بود گرو در جو صاع سی قبال در یهودی مردی نزد ایشان
 گرسنگی از روز تمام که دیدم را خدا  رسول» :فرمودند)رضی هللا عنه(  الخطاب بن عمر. 5
 32.«کند سیر آن با را شکمش تا یافتنمی هم خشک خرمای و پیچیدمی خود به

 :ایشان پوشاک و مسکن وضعیت
 تختی بر که شدم وارد اشخانه در خدا  رسول بر»: فرمایدمی )رضی هللا عنه( موسی أبو. 1
 33.«شدمی دیده ایشان پهلوی و پشت بر تخت هایبافت اثر و بود خوابیده حصیر از

                                                           

 ولم الدنيا من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج»( آن را روایت کرده است: 5414بخاری )رقم امام . 28
 .«الشعير خبز من يشبع
 عليه هللا صلى محمد آل شبع ما»: اند( آن را روایت کرده2321رقم ( و امام مسلم )5412رقم امام بخاری ). 23

 «قبض. حتى تباعا، ليال ثالث البر طعام من المدينة، قدم منذ وسلم
 عليه هللا صلى النبي توفي»اند: ( آن را روایت کرده2325رقم ( و امام مسلم )5383رقم . امام بخاری )31

 .«والماء التمر: األسودين من شبعنا حين وسلم
 عند مرهونة ودرعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول توفي»اند: ( آن را روایت کرده2312. امام بخاری )رقم 31

 .«شعير من صاعا بثالثين يهودي،
 اليوم يظل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد»( آن را روایت کرده است: 2328رقم . امام مسلم )32

 .«بطنه به يمأل دقال يجد ما يلتوي،
 هللا صلى النبي على دخلت»اند: ( آن را روایت کرده4323رقم ( و امام بخاری )2438رقم . امام مسلم )33
 ...«وجنبيه بظهره السرير رمال أثر قد فراش، وعليه مرمل سرير على بيته في وسلم عليه
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 دباغی پوست از خدا  رسول منزل فرش» :گویدمی)رضی هللا عنها(  عائشه المؤمنين أم. 2
 34.«بود خرما لیف از ایحاشیه با شده

 ایشان که بگوییم باید کردیم، بیان را   اسالم پیامبر معیشت و زندگی وضعیت کهآن از پس
 سبب نه گوید،می سخن هاآن از معترض که درآمدهایی بنابراین! نگذاشتند ارث به هم چیزی
 عمرو! رسید ایشان خاندان به ارث عنوان به نه و شد،  خدا رسول یشاهانه و تجملی زندگی

 و گذاشت جای به دیناری نه وفات هنگام  خدا رسول»: فرمایدمی )رضی هللا عنه( حارث بن
 هک زمینی و اشاسلحه و سفیدش قاطر جز دیگری، چیز نه و کنیزی نه و غالمی نه و درهمی، نه
 35.«بود کرده صدقه هم را آن

 از چههر بلکه اند،نگذاشته جای به ارثی و اندبوده چنین همگی پیامبران که بود آن امر دلیل
 ما از»: است شده نقل  هللا رسول از چنانکه. شدمی وارد صدقه حکم در ماند،می باقی آنان
 32«32.«است صدقه گذاریممی باقی چهآن و شودنمی برده ارث

ی طلب بسیاری حکومت کردند و تشنهگوییم که در تاریخ بشر، پادشاهان قدرتهمچنین می
م که مدعی مرقوقدرت و ثروت بیشتری بودند؛ اگر راه ارضای شهوت قدرت ادعای نبوت است چنان

اند؟ اگر گفته شود که آنان اهل صداقت بودند داشته، چرا این پادشاهان تاریخ ادعای نبوت نکرده
نیز در میان قوم خویش به امانت و  گوییم که پیامبر اند، میای همین ادعای نبوت نکردهو بر 

طور که خائنان تاریخ حکومت و قدرت را در دست گرفتند، صدق معروف و مشهور بوده، و همان
رداز پتوانست صاحب قدرت شود، و دیگر نیازی به ادعای نبوت نبود! در نتیجه ادعای شبههمی

اقط است و مالزمتی میان طلب قدرت و ادعای نبوت نیست، چه بسا کسی از طرق دیگر عقالً س
ان ترین مردماخالقکه ادعای وحی و نبوت کند، اگرچه از بیبه قدرت بسیاری دست یابد، بدون آن

 باشد!

 منابع و غنیمت از کهآن با»گوید: می جا کهما را کفایت است، آن ویل دورانتدر نهایت اقرار 
 ردکمی خرج کم بسیار خود یخانواده برای رسید،می[ پیامبر یعنی] او دست به فراوان مال دیگر

                                                           

 هللا صلى هللا رسول فراش كان»اند: ( آن را روایت کرده2182رقم ( و امام مسلم )2452. امام بخاری )رقم 34
 .«ليف من وحشوه أدم، من وسلم عليه
 موته عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ترك ما»( آن را روایت کرده است: 2233رقم . امام بخاری )35

 .«صدقة جعلها وأرضا وسالحه البيضاء، بغلته إال شيئا، وال أمة وال عبدا وال دينارا وال درهما
 .«صدقة تركنا ما نورث ال»اند: ( آن را نقل کرده1258( و امام مسلم )رقم 2222. امام بخاری )رقم 32
 54-55. رسالت جاوید، صص 32
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 او دست به که را مالی اعظم قسمت. بود ترکم هم کم از دادمی تخصیص خودش برای آنچه و
 38.«کردمی صدقات صرف رسید،می

. داشت مصون تحريف از را تازينامه كتاب فقط الله كه است مبهم اينجا در كه نکاتی از "یکی
 به احتياجي كه نكرد حفاظت كتب آن از چرا. نبودند او خود گفتار مسيحيان و يهود كتب مگر

 نباشد." بازگويي
 پاسخ:

که شرائع به نسبت ات و انجیل است، درحالیمعترض گمان کرده که قرآن بازگویی تور  اوالً.
ت: د. خداوند متعال فرموده اسنثابت بمان تا ندایمانیات نیستها متغیر هستند و مانند اصول امت
ً  مِن كُم   جَعَل نَا }لِكُل   ِّمَا }وَمَُصدِّقًای آل عمران آمده است: در سورهو  33وَمِن هَاجًا{ ِشر عَة  يَدَيَّ  بَي نَ  ل
ِ  مِنَ  َّو رَاة َّذِي بَع َض  لَكُم وأَِلُحِلَّ  الت شریعت مسیح که دهد به صراحت نشان می و 41عَلَي كُم { حُرِّمَ  ال

 )علیه السالم( مجرد بازگویی شریعت موسی )علیه السالم( نبوده است!

شریعت مسیح و موسی )علیهما السالم( برای آن نبوده که تا قیامت پابرجا و قائم باشد،  نیاً.ثا
بعید نیست که خداوند این  ومانند قرآن کریم نبوده  دوبرای همین هیچ احتیاجی به حفظ آن

های آنان نیز برای مسلمانان بر علیه اهل کتاب قرار داده باشد، و اگر کتاب حجتیعدم حفظ را 
شدنش را منسوخماند، اعتمادشان به شریعتشان دائمی بود و شان محفوظ میدر دست

آخرین  ا محمد اما سرور مآوردند. ایمان نمی به پیامبر اسالم  و در نتیجه پذیرفتندنمی
، بنابراین الزم است که عقیده و شریعت ایشان تا 41آیدانبیاء بوده و پیامبری پس از ایشان نمی

 قیامت محفوظ باشد و دست تحریف و تبدیل به آن نرسد.

 از بيش پرستي يكتا پديده كه يابيم مي در خوبي به نگريم مي ديني تحوالت فرآيند به "وقتي
 بتهاي به مردم كه زماني كه چرا است بوده بشريت بالي باشد داشته بشريت براي خيري آنكه

 رازهاي از يكي مظهر بت هر چون بپذيرند را ديگران بتهاي بودند مجبور داشتند اعتقاد گوناگون
 كه بزني بهم را آنها آرامش و بكشي را آنها كه نيست پذيرفتني آيا ...بود طبيعت نشده كشف
 "؟است يكي الله بگويند

 پاسخ:
                                                           

 221، ص 4ج  ،فرهنگی و علمی . تاریخ تمدن، چاپخانه38
 «.ايمداده قرار روشنى راه و شريعت[ هاامت] شما از يک هر براى»: 48ی . المائدة، آیه33
 كننده تصديق است[ شده نازل] من از پيش كه را تورات[ تا امآمده: »گويدمى] و»: 51ی . آل عمران، آیه41

 «كنم. حالل شما براى گرديده، حرام شما بر كه را آنچه از اىپاره تا و باشم،
آن اگر دلیلی از قر کند و ی علم یقینی و ضروری می. احادیث مربوط به ختم نبوت متواتر معنوی بوده و افاده41

 بود.کفرآور می  کریم برای ختم نبوت نبود، باز هم انکار ختم نبوت و اعتقاد به نبوت پیامبری پس از پیامبر ما
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آشنا باشد و بداند عرب پیش از  هایشانخ عرب را نخوانده تا با جنگمعترض برگی از تاری اوالً.
، و گمان کرده آنان در صلح و آرامش دچار چه تشتت و دشمنی بوده  بعثت پیامبر

اری باید به اشع را متفرق ساخته است!صفوف منظمشان اسالم بوده که  توحیدِ  اند وزیستهمی
پژوهان مراجعه کرد تا دید در ایام عرب چه که از شاعران جاهلی نقل شده و کتاب تاریخ

ن زهیر برخدادهای تلخی به وقوع پیوسته، و این چه تأثیری بر ادب عرب جاهلی گذاشته است. 
 گوید:می خویش یأبی سلمی ضمن معلقه

 42يظلم الناس يظلم ال ومن يهدم بسالحه حوضه عن يذد ال ومن

 و گفته شده است:
 الدهر آخر بها عىــيس واتر لدى اـاؤنـدم زالــت ال اــنــريــت اـأمـف

 43 نكر بذي وليس حينا ونلحمه نكيرة غير يفــالس للحم فإنا

 :نیز گفته است تیماء یقبیله صاحب عادياء بن سموأل
 ولــلــوس رـــعام رأته ما إذا بةـس القتل نرى ما لقوم وإنا

 ولـــفتط الهمــآج هـــوتكره لنا الناــآج وتــالم حب يقرب
 قتيل كان حيث منا طل وال أنفه حتف يدــس منا مات وما
 44تسيل الظبات غير على وليست نفوسنا الظبات حد على سيل

از شمار بیرون هایی که در جاهلیت بین عرب واقع شد، جنگ»قلقشندی بیان داشته که 
شاید مهمترین چیزی که زندگی عرب »نویسد: استاد احمد شوقی در این باره میو  45«است

ریزی ها یک زندگی آمیخته با جنگ بود که بر خونسازد، آن باشد که زندگی آنجاهلی را متمیز می

                                                           

کس که با شمشیرش مدافع حریم خویش نباشد، آن»: 113 ص للتراث، المأمون دار سالم، البن . األمثال42
 «شود!مظلوم واقع میهرکس به مردم ظلم نکند، خود نابود شده و 

های ما را پیوسته در حال جوشش و جریان خون»: 341 صدار القلم،  للتبريزي، الحماسة ديوان شرح. 43
ی شمشیرها که طعمهکوشند! ما از اینخواهان تا پایان روزگار در گرفتن انتقام خون ما میبینی، و خونمی

ی شمشیرهایمان که خود نیز گاهی دیگران را طعمهچنانشماریم، شویم ابایی نداریم و آن را ناخوش نمی
 «داریم!کنیم و آن را خوش میمی
که عامر و سلول آن را ننگ چناندانیم، آنشدن را عار نمیما مردمی هستیم که کشته»: 23 ص ،همان. 44
اما آنان به سبب شویم، سازد و ما با سرافرازی کشته میداشتن مرگ اجل ما را نزدیک میشمردند؛ دوستمی

 یکیک از بزرگان ما در بستر ]به مرگ طبیعی[ نمرده است، و خون هیچیابند. هیچترس از مرگ عمر درازی می
ریزد، و جز با شمشیر ی شمشیر بر میدان رزم میشدگان به هدر نرفته است. خون ما تنها با لبهاز کشته

 «ریزد!نمی
 452اللبنانين، ص  الكتاب . نهاية األرب، دار45
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هایشان شد؛ آنان همواره قاتل و مقتول بودند، و از قوام یافته بود، تا جایی که سنتی از سنت
 42«رسیدند!شدند، مگر به خون دیگری مینمیخونی فارغ 

 و شدمی ریخته خونی بود، جنگ در جنگ زندگی،»نویسد: استاد عبد العزیز سالم نیز می
 هاکشته پیاپی. بخشیدنمی آرام دیگر خون شدنریخته جز را خون. گردیدمی جاری دیگر خونی
 42...«انتقام و بود

 ]پیامبر[ مشاهده چون»گوید: مستشرق مشهور، جان بی ناس نیز این مطلب را دریافته و می
 اب عشایری مباهات و تفاخر عنوان به و مذهبی منافع سر بر قریش رجال چگونه که فرمودمی

 هنگام»گوید: و می 48.«افتادنمی پسند را او معنا این مشغولند، جدال و جنگ به دائم دیگران
 43.«بود کمال حد در رحمانهبی خونریزی و بودند افتاده هم جان به عرب طوائف... فجار حرب

کالم معترض مانند آن است که فردی در حال نوشیدن آبی مسموم باشد و فردی دیگر  ثانیاً.
بخواهد مانع شود، به او بگوییم: او را نهی نکن، ممکن است از نهی تو ناراحت و آزرده شود! 

ستیزی خداناباوران کجا رفته که اینجا شرک را تجویز ی نقد باطل و خرافهفکری و روحیهروشن
شود اگر مسلمانی خدای یکتا را پرستش کند، فریاد آنان بلند می ن اعتراضی ندارند؟!کرده و به آ

کنند، اما اگر کسی صدها خدا را هم پرستش کند، و دشنام و طعن و تشنیع بسیاری را روانه می
 اعتراضی به او ندارند!

 خداوند متعال کههای حاصل از تعصب و جاهلیت پایان داد، چناناسالم به این دشمنی ثالثاً.
َّـهِ  بِحَب لِ  }وَاع تَِصمُوافرموده است:  َّـهِ  نِع مَتَ  وَاذ كُرُوا تَفَرَّقُوا واَلَ  جَمِيعًا الل َ  كُنتُم   إِذ   عَلَي كُم   الل ً أ  ع دَاء

ََّف  بَح تُم قُلُوبِكُم   بَي نَ  فَأَل ِ  فَأَص   51إِخ وَانًا{ بِنِع مَتِه
ه اند، در تفسیر این آیی زمانی به عهد جاهلیت نزدیک بودهمفسرین سلف که از لحاظ فاصله
ن بدارد. برای مثال ربیع انگیز ایام عرب جاهلی برمیتأسفسخنانی دارند که پرده از وضعیت 

َّـهِ  نِع مَتَ  وَاذ كُرُوا}در معنای أنس  ً  كُنتُم   إِذ   عَلَي كُم   الل بعضی از شما بعضی دیگر »گوید: می {أَع دَاء
که اسالم آمد و بین شما ألفت برد، تا آنشما، ضعیف شما را از بین می قویکشت، و را می

گوید که جنگ میان اوس و خزرج، صد و امام طبری می 51«گذاشته و با هم برادرانه جمع شدید.

                                                           

 22 ص المعارف، دار الجاهلي، العصر العربي األدب . تاريخ42
 328 ص فرهنگی، و علمی انتشارات نیا،صدری باقر ترجمه اسالم، از قبل عرب . تاریخ42
 482 ص پیروز، انتشارات ادیان، جامع . تاریخ48
 483. همان، ص 43
 ياد خود بر را خدا نعمت و نشويد؛ پراكنده و زنيد، چنگ خدا ريسمان به همگى و»: 113ی . آل عمران، آیه51

 «ديد.ش هم برادران او لطف به تا انداخت، الفت شما دلهاى ميان پس بوديد،[ يكديگر] دشمنان كه آنگاه: كنيد
 22، ص 2. تفسير الطبري، مؤسسة الرسالة، ج 51
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همچنین  52کند.و بیست سال به طول انجامیده، و قول ابن اسحاق را به عنوان شاهد نقل می
آیا گمراه »نقل شده است که به انصار فرمودند:  از پیامبر است در تفسیر ابن ابی حاتم آمده 

ی من شما را هدایت بخشید؟ و با هم دشمن نبودید و خداوند بین نبودید و خدا به وسیله
 53«هایتان الفت قرار داد؟ انصار گفتند: آری ای رسول خدا.دل

 رد همچنان جاهلی روح این»گوید: می و تحول سالم نیز در بیان این تغییراستاد عبدالعزیز 
 کیاند عصبیت سرکش هایشعله و کرد ظهور اسالم اینکه تا بود پابرجا جاهلیت عصر عرب دل

 54.«فرونشست

 كه بگويند توانند نمي دينان بي. دارد وجود جهان در مسلمان ميليارد يك گويند مي اي "عده
 مسلمان سعدي و حافظ چرا كنند مي سوال ديگر بعضي. فهمند مي بيشتر مسلمان ميليارد يك از

 "...بگويم بايد افراد اينگونه جواب در. بودند
ما برای اثبات حقانیت اسالم و بطالن سایر ادیان به جمعیت مسلمانان استدالل  پاسخ:

کنم در یک کتاب کالمی و عقیدتی که مسلمانان در طول تاریخ نگاشته کنیم و گمان نمینمی
، بنابراین معترض خود گفته و خود خندیده، و از سوی مذکور باشدباشند، استدالل به جمعیت 

که این استدالل، استدالل علمای دهد، بدون آنرح کرده و به آن پاسخ میمسلمانان اعتراضی مط
 اسالم باشد!

د به خواستنتر و داناترند و اگر فرضاً میآری، علمای اسالم از امثال این منتقدین بسیار عاقل
دینی استناد کنند، جمعیت اهل ادیان )که یهود و نصاری را نیز شامل آمار جمعیت برای بطالن بی

کردند! دادند و به جمعیت مسلمانان بسنده نمیمالک قرار میرا در مقابل ملحدین شود( می
همچنین اگر ما کالم بزرگان تاریخ ایران را در مدح اسالم بیاوریم، از آن باب است که آنان اهل 

جاهل  اند و ملحدین باید خود را از تاریخ این مرز و بوم جدا بدانند، و با خرافی والحاد نبوده
خواندن مسلمانان معاصر، این شاعران و دانشمندان بزرگ را نیز تجهیل کرده و دشنام دهند! اما 

 پرداز آن است که:ادعای بعدی شبهه

 صحه گرايي جنس هم بودن اخالقي بر بايد آنها اين بر بنا است صحيح آنها ادعاي اين "اگر
 جواني به خود ميل از آشكارا دهم حكايت سعدي گلستان پنجم باب در سعدي كه چرا. بگذارند

 "...رانده سخن صورت نيكو

                                                           

 22-28. همان، صص 52
بي؟  هللا فهداكم ضالل جئتكم أليس»: 225، ص 3الباز، ج  مصطفى نزار . تفسير ابن ابي حاتم، مكتبة53

 وفي إسناده ضعف. «.هللا رسول يا بلى: قالوا قلوبكم؟ بين هللا فألف أعداء وجئتكم
 312 ص اسالم، از قبل عرب . تاریخ54
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را تنها ضمیری متکلم « من»و سبک خاصی در ادبیات تعلیمی دارد، شیرازی سعدی  پاسخ:
داند که خود آن را بازیگر بوده و تجاربش را از طریق آن بازگوید! البته هرچه در اینجا وحده نمی

 نامندمی« اشارات»چه خود برای سعدی باشد، برای جمع بسیاری از شعرای ایرانی وجود دارد و آن
« دمات متقابل اسالم و ایرانخ»در اشعارشان بسیار است. آقای مرتضی مطهری در کتاب 

 به متظاهران مقابل در مسلک،عرفان مسلمان شاعران»اند: پیرامون این اشکاالت گفته
ً  و زهد که هرجا دارند؛ خاصی تعبیرات و اصطالحات ریاکاران، و مسلمانی  را مسلمانی احیانا
 عصرها یهمه در هک است دروغین هایمآبیمسلمان و هازاهدمآبی به نظرشان کنند،می تخطئه
 لباس در خود که شاعرانی حتی. هست و بوده مسلمین راه سد همواره و دارد و داشته وجود

 انندم اندبوده نشسته شرع مسند در و رسیده اجتهاد مقامات ترینعالی به و اندبوده روحانیت
 یخراسان رضوی حبیب میرزا حاج و شیرازی محمدتقی میرزا و نراقی احمد مال حاج و... بهایی شیخ

 این... دارند تعبیرات گونه این از طباطبایی یعالمه و اصفهانی حسین محمد شیخ حاج و
 اصطالحات رد ننیز غیره و نرد شطرنج، ،(صلیب) چلیپا دیر، ترسا، بت،: قبیل از کلماتی گویندگان
 رستیپبت به گویندگان این عالئق ینشانه را کلمات این است الزم پس اند؛آورده فراوان خویش

 55!«بدانیم؟ قماربازی و مسیحیت و

 گوید:است که در دیوان اشعارش می اصفهانی شعر هاتفمثالش 
 هشیار گه و خوانندشان مست گهی که معرفت ارباب هاتف،

 ارـــزن و دـــاهـــش و رــدی و غــم از اقیـس و مطرب و جام و می از
 ارـــهـــاظ اهــگ کنند اــمــای هــب هــک است اسراری نهفته ایشان قصد
 رارــاس آن رــس تــاس همین که یـــدان گر انـــرازش به ریــب یــپ

 تا «شراب» و «بت» و «خرابات» از کلماتی که بیت یازده از پس نیز مغربی الدینشمس
 :گویدمی کرده، ذکر را «گیسو» و «رخسار» «نی یناله»

 دریاب گفتار آن ودــمقص برو تاب در گفتار این از زنهار مشو
 ارتــــاش ارباب ز یــتـــهس اگر ارتـبـع ایــپ و رــــس درـان چـیـپـم
 بینی مغز تا کن پوست از گذر بینی زــغــن تا کن زــغــن را رــــظـن
 رـــرائـــس ابــارب ز ردیـــگ اــجــک رــــواهــــظ از بنداری رـــگ رـــظــن

بنابراین اگرچه ما موافق روش اهل عرفان نیستیم و چنین اشارات و اسراری را باطل و نادرست 
رساند، اما عدالت ی غیرمطلع را به غلط انداخته و مطلع را نیز سودی نمیدانیم که خوانندهمی

                                                           

 232-232. خدمات متقابل اسالم و ایران، انتشارات صدرا، صص 55
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ار ر اند، حقیقتش را در سیره و مسلک آنان قچه حقیقتش را مراد نداشتهکند که از آناقتضا می
 خوار و اهل امردبازی نشناسانیم!پرست، نصرانی و دیگری را شرابندهیم، و این را بت

 چرا يا دهيد نمي قرار خود مالك را اشعار اين چرا است درست يا راست مالك شاعري "اگر
 دهيد." نمي قرار خود مالك ميكرد نفي را معجزه و وحي كه را رازي زكرياي چون بزرگاني گفتار

ً تکرار میپاسخ:  ی ما برای حقانیت اسالم و بطالن دیگر ادیان گفتار ادلهکنیم که مجددا
ً مدح اسالم توسط مستشرقین استناد شاعران نیست و اگر به مسلمان بودن آنان و یا بعضا

شود، از باب دیگری است. همچنین باید گفت که انکار وحی و معجزه توسط محمد بن زکریای می
ی دشمنان و بدخواهان او بوده است، و و از افترائات و ساخته و پرداختهرازی صحت نداشته 
توان از کالم خصم بر علیه او استشهاد کرد و حکم به خروج از اسالمش داد. آشکار است که نمی

اد ستیزان پیرامون الحاگر خداوند توفیق دهد، در آینده نوشتاری مخصوص بررسی شبهات اسالم
ای دارند، در این مدت انتشار دهند تا هرچه هست را مخالفین ما اگر ادله کنیم ورازی تهیه می

اطالع، مانند طلب آب گوارا از سراب ستیزان لجوج و بیپاسخ دهیم، اگرچه طلب دلیل از اسالم
 خشک است!

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته
 «رد شبهات ملحدین»شده در: تهیه


